
Verslag van de ledenvergadering v.v. TOP’63, 27 Oktober 2016. 

  
Verslag van de ledenvergadering v.v. TOP ’63, gehouden op 27 Oktober 2016, in de TOP kantine. 

  
1. Opening / vaststellen agenda  

Voorzitter Pier v.d. Meer opent de vergadering en heet de 25 aanwezigen (volgens presentielijst, incl. bestuur) 

van harte welkom. We beginnen de vergadering met een minuut stilte ivm het overlijden van ons ere lid Auke 

Schraa. 

  

2. Notulen vorige ledenvergadering  

De notulen zijn voorafgaand op de Top’63 website ter inzage beschikbaar gesteld aan de leden. Er zijn geen 

vragen en opmerkingen over de notulen en zij worden onveranderd goedgekeurd.  

  

3. Jaarverslag secretaris  

De secretaris meldt het aantal keren dat het bestuur sinds de vorige ledenvergadering bijeen is geweest. 

Daarnaast noemt hij de belangrijkste zaken waarmee het bestuur zich heeft beziggehouden en de belangrijkste 

externe vergaderingen.   

  

4. Sportief jaarverslag senioren  

De wedstrijdsecretaris Joop Hoekstra geeft een sportief jaarverslag van het seniorenvoetbal 2015/2016. Over 

het verslag worden verder door de vergadering geen vragen en opmerkingen gemaakt, zodat zij onveranderd 

worden goedgekeurd.  

  

5. Sportief jaarverslag junioren  

Robert Hoekstra leest het sportief jaarverslag van het juniorenvoetbal 2015/2016 voor.. Over het verslag 

worden verder door de vergadering geen vragen en opmerkingen gemaakt, zodat zij onveranderd worden 

goedgekeurd.  

  

6. Jaarverslag penningmeester  

Penningmeester Michiel Schlüter presenteert de financiën over het seizoen 2015/2016. Over het verslag 

worden verder door de vergadering geen vragen en opmerkingen gemaakt, zodat zij onveranderd worden 

goedgekeurd  

  

7. Verslag kascommissie + benoeming nieuwe leden  

Wolter doet namens de kascommissie verslag van hun bevindingen. Wolter geeft aan dat het er allemaal prima 

en transparant uit ziet. Het volgend jaar bestaat de kascommissie uit de zelfde personen. 

  

8. Pauze  

  

9. Bestuursverkiezing  

Herkiesbaar, Michiel. 

Michiel wordt herkozen met als gevolg een daverend applaus. 

  

  

10. Wat verder ter tafel komt  

De voorzitter meldt de volgende zaken:  

 

  



▪ Nieuwjaarsreceptie: de Nieuwjaarsreceptie zal worden gehouden op zaterdag 7 januari 2016.. Hieraan 

voorafgaand zal er een evenement plaats vinden, met medewerking van het 1e elftal en de activiteiten 

commissie. 

▪ Contributie gaat niet omhoog dit seizoen. 

▪ Samenwerking O.N.S. staat momenteel op de lange baan, door een tekort aan mensen. Na een oproep 

namens de voorzitter melden zich een aantal leden die dit willen oppakken. Wolter, Lars, Wybrand  

gaan samen met Anne de samenwerking oppakken. 

▪ Dit jaar heeft TOP de leiding over het wymbritszaaltoernooi voor de jeugd, ook hier zijn mensen voor 

nodig. Robert Hoekstra heeft dringend mensen nodig die hem assisteren in het jeugd bestuur. 

▪ Mensen verplichten dingen te doen voor de vereniging, komt nu altijd op dezelfde mensen neer. 

▪ Vernielingen sportcomplex. 

▪ Besteding gelden club van 50. Afke vraagt nieuwe poloshirts kantinedames, Melis vraagt tussendeur 

naar terras, Remco vraagt tegelpad andere kant hoofdveld. Verder zijn nieuwe dug outs door 

verschillende mensen ook een optie. Wybrand stelt een omheining voor op veld 2. 

 

 

  

RONDVRAAG 

 

Anne , wat zijn de plannen omtrent het nieuwe pupillenvoetbal 

 Antwoord, het plan van de KNVB is kleinere teams 2 tegen 2 4 tegen 4 6 tegen 6 enz. 

Douwe vraagt nieuwe sokken voor het team onder de 9, hier zal naar gekeken worden. 

Marten vraagt wat voor mensen we zoeken voor vrijwilligerswerk kwa profiel. 

Johan wil graag wat doen en wil lid worden van de club van 50. 

Murk vraagt of de A  junioren hoger ingedeeld kunnen worden ivm te weinig weerstand. 

Antwoord , dit seizoen niet ,maar voor volgend seizoen zeker noodzakelijk. 

R Veldhuis vraagt een rookverbod halletje kantine. 

Antwoord, zal in het bestuur worden besproken. 

 

12. Sluiting  

De voorzitter bedankt de vrijwilligers van de vereniging voor het vele werk dat zij doen, daarnaast de 

sponsoren voor hun bijdrage en wenst iedereen een sportieve afsluiting van het seizoen toe. Daarna sluit hij de 

vergadering  en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng.  

  

Het bestuur van v.v. TOP ’63 is tot deze vergadering als volgt samengesteld:  

  

Pier v.d. Meer      voorzitter  

Gerrit Zwerver   secretaris  

Michiel Schlüter     penningmeester  

Joop Hoekstra      wedstrijdsecretaris  

Robert Hoekstra     jeugdsecretaris  
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